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                    ቆር ኣንጉዕ ምስጢር ኪሮስ ኣለማዮ እንታይ’ዩ፧                   ካልኣይ ኽፋል   
                    =====================////////===================           
                            ኣብራሃም ብርሃነ                                                                 26-09-2017 
   ኽቡራትን ኽቡራንን ኣንበብቲ፡ኣብ ዝሓለፈ ቐዳማይ ኽፋል ጽሑፈይ፡ብዛዕባ ኪሮስ ኣለማዮን ስርሓውቱን ኣድሂበ ብጨለፍታ፡ኣብ ሕዮይ 
ዉን ዝበለኒ፡ትዝታታተይን ተዘኽሮታተይን ዀነ ገለ-ገለ ርእይቶታተይን ሕቶታተይን ናባኹም ኣቕሪበ ኔረ’የ።ንጸሓፊ መጽሓፍ ‘ኪሮስ ኣለማዮ’ 
ኣቶ ሰሎሞን ገብረዝጋብሔር፡ገለ ኣብ ኢደይ ዚነበረ፡ኣብ ዙሪያ ኪሮስ ዘድሃበ ሓበሬታ ተሓገዞ ብምሕሳብ፡ ኪህቦ ኰነ ገለ ኣብ ኣእሙሮይ 

ዝመላለሱኒ ሕቶታት ክሓቶ፣ ኣብ መጽሓፉ ሰፊሮም ዘለዉ ሓበሬታት ኣድሂበ 
ርእይቶ ክምእርር ሓሊነ ክረኽቦ ብዙሕ ፈቲነ ግና ስጋብ ሎሚ ኣይከኣልኩን’የ። 
 
   እንሆ ድማ፡ኣብ መጀመርታ ዓመተ 2008 ዓ.ም.ሓ፡ ብዝደወልኽሉ ክንራኸብ ኢና 
ቢሉ ደሃዩ ምጥፍ’ኡ ኰነ  2 ዓመት መመላእታ ድሕሪ ምጽባይ ሓሳባተይን 
ርእይቶታትን ከቕርብ ከምቲ፡ “እቲ ዝሞተ ካብ ሞተ፣እቶም ዘለና ንዛተ።” ዝበሃል 
ንምዝታይን ኢሂን ምሂን ንምብህሃል ተቐሲበ ኣለኹ።እሞ ደኣ ናብ ተዘኽሮታይን 
ትዝታተይን ጥሒለ እናወጻእኩ ዘለኒ ሕቶታት ኰነ ርእይቶታት ወስ-ወስ ከም 
ወስወስታ ክብል ክፍትን’የ። 

 
“ዉነይ ዝምት፡ ኣምጉዐይ ፍስስ፣ 

ልሳነይ ልጉም፡ ስነይ ክምስ፣ 
                                 መማሰናይ መስቆርቆሪ፣ 

ኣውራ ሕማመይ፡ ለካስ ፍቕሪ።” 
 

   ደርፊ “ኣንጉዐይ ፍስስ” ትርኸበን ካሴት ኪሮስ ኣለማዮ፡ንዝናን ስምን ኪሮስ ኣለማዮ፡ንሰማይ ክዓርግ ግዜ ከም ዘይወሰደሉ ካብ ማንም 
ዘይኽወል ዝተኮልዐ ሓቂ’ዩ።ኪሮስ፡ ካብ ቤት ማእሰርቲ ብዝወጸ፡ ናብ ሕሰምን መከራን ከም ዝተዳረገ ካብ ባሕሪ ታሪኽ ሕይወቱን ካብ 
ፈለጥቱን መቕርቡን እናሻዕ ሰሚዕና ኢና።ኣብ 1979 ዓ.ም.ሓ፡ ካብ ቤት ማእሰርቲ ብዝወጸ፡ከመቕጽበት ናብ ጥበባዊ ስርሓውቱ ከም ዝተዋፈረ 
ስርሑን መቕርቡን የዘንትዉዎ ኢዮም። 
 
    ኪሮስ፡እግሩ ናብ ሃረር’ዩ ኣምሪሑ።ኣብ ሃረር ድማ ኣብ ቤት ሓጎስ ገብረሕይወት እታ ናይ መጀመርታ ቐረጻ ከም ዘካየደ ይግለጽ’ዩ።እታ ነቲ 
ደርፍታት ዝቐረጸት፡ኪሮስ ኰነ ሓጎስ ናብ ሳሕል ከይዶም ሙዚቃዊ ምር’ኢት ኣብ ዘርእዩሉ ዚነበሩ እዋን፡መጀመርታ 1970ታት ኣብ ቓሮራ 
ዝተዓደገት ቴብ’ያ። 
 
   ኪሮስ፡ናብ ሃረር ኪከይድ ከሎ፡እዚ ዝበሃል ገንዘብ ኣብ ኢዱ ብዘይምንባሩ፣ኣብ ኢዳ ዚነበረት ቐለቤት ሸይጣ፡ምስ’ኡ ዚኸደት ወ/ሮ ጸሃይ 
ተስፋይ’ያ።”ኣንጉዐይ ፍስስ፡ ኢልካ ደርፊ ኣይተውጽእ፡ምኽኒያቱ ብፍቕሪ ኣንጉዑ ዝፈስስ፡ትግራዋይ ኣሎ’ድዩ፧፧” ዝብል ርእይቶ፡ ኣብ ሃረር ካብ 
ቐረባኡ ዝኮነ ሰብ ተነጊርዎ ኔሩ’ዩ።ግና ብዛዕባ ኣንጉዑ ባዕሉ ጥራይ ዝፈልጦ ኪሮስ፡ካሴቱ “ኣንጉዐይ ፍስስ” ቢሉ ናብ ዕዳጋ ዘርግሓ፣ኣንጉዕ 
ብዙሕ ሰብ ድማ ኣፍሰሰት ክበሃል ይኽእል’ዩ። 
 
   እታ ካሴት፡ተዘርጊሓ ኣብቲ ግዜ እቲ ካብ ጻት ናብ ጻት ኪትስማዕ ግዜ ዘይወሰደላ ካሴቱ፡ገለ ተዛረብቲ ርእይቶ ይህቡላ፣ገለ ሒደት’ውን 
ይነቕፍዋ ኔሮም ኢዮም።ኪሮስ፡ ኣብ ሰብ ዕምር ዚበለሉ መዘናግዒ ቦታታት ምኻድን ምዝንጋዕን ኤዘውትር ምንባሩ ብዙሕ ሰብ ይፈልጥ 
ኢዩ።ሓደ መዓልቲ ከም’ኡ ወዲ ግራዝማች ዝዀነ፡ኣብ ግዜ ቁልዕነቱ ስራሕ ኣዝማርነት ኪገድፎ ብዙሕ ፈተናታትን መከራን ዘጓንፎ 
ዚነበረ፡ኣዝማሪ ገብረጻድቕ ገብረሚካኤል “ወዲ ግራዝማች ገረንቺኤል”፡ኣብ ተኽለሃይማኖት ኣብ ሓደ ዕሙር ባር ሓደ ኽልተን እናበሉ 
ከለዉ፡ተዛራባይን ቐላድን ዝነበረ፡ገብረጻድቕ ሙቕ ብዝበሎ፡ “ኣንቲ ኣንጉዓይ ፍስስ ትብል እስከ ኣጥፍእያ ኢኪ።ንምዃኑ ከ ትግራዋይ ኣንጉዑ 
ብፍቕሪ ይፈስስ ድዩ፧” ወዘተ ቢሉ ነዛ ገዛ ብዓውታ ተዛሪቡ ኪሮስ ኪሰሞዖ ይገብር። 
 

   ኪሮስ ድማ ባህ ኢላቶ ዝደረፋን ኣንጉዑ ምፍሳሱን ዘይምፍሳሱን ባዕሉ ኣንዳዕዲዑ ይፈልጥ 
ብምንባሩ፣መንፈስ እቲ ገዛ በቲ ተዛራባይን ሓጫጫይን ገብረጻድቕ ከይህወኽ ቢሉ፡ባህታ ልቡ ዝኮነ ዊስኺ 
ጋቢዙ ብብልሒ ኣፉ ኣዕጸዎ።ኪሮስ፡ኣብ ለሰ ፍቕሪ ወዳቓይ፣ኣብ ባሕሪ ፍትወት ስጋብ ዝኽእሎ ብምሉእ ወኑን 
መንፈሱን ዝሕንብስ ኮይኑ እመስለኒ።ነዚ’ዩውን እዛ ኣንጉዐይ ፍስስ ትብል ክቕይራ ካብ መጀመርታ ኣትሒዙ 
ርእይቶ ተተውሃቦ ኰነ ድሕሪ ምዝርጋሕ ገለ ሓጨጭቲ ተቐይዕሉ ናብትን-ናብትን ቢሉ ናብ መልሲ ከይ’ኣተወ 
ምግስጋሱ ማዕረ ኽንደይ፡ኣንጉዕ ሚስጥር ምፍሳስ-ኣንጉዑ ይሕርብተካ ኢዩ። 
 
   እታ “ኣንጉዐይ ፍስስ” ትብል ደርፊ ንመን ኮን ደሪፍዋ ይኸውን፧ነደ እታ ኣንጉዓ ፍስስ ስጋብ ትብል ተፍቕሮ 
ዚነበረት ወ/ሮ ጸሃይ ተስፋይ ድዩ፧ ወይ ድማ ነታ ኣብቲ መጽሓፍ ጭራሽ ስማን ስም እንኣን ዘይተጽሓፈ’ዩ፧ 
ወይንሸት ኪሮስ፡ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ፡ኣብ ቐጽሪ ሆስፒታል ‘ጦር ሃይሎች’ ትሰርሕ ትርኸብ ዘላ፡ጓል ኪሮስ 
ኢየ ቢላ፡ልዕሊ 20 ዓመት ዝተዛረበት፣ብናፍቖት ኣቡኣን መንፈስ ኣቦነትን ትሳቐይ ዚነበረት፡ንጣር ጽሑፍ ተኮነ 

ኣብ ጥማዕ ወረቐት ብዛዕባ ወይንሸትን ኣዲኣን ኣይሰፈረን ኣሎ።እዚን ወድዝን ብዙሕ ነጥባታት ኣብታ መጽሓፍ ኣይሰፈረን ኣሎ።ንምንታይ 
ደራሲ ዝምልሶ ኢዩ።ንምንታይ ዀን ይኸውን፧  
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   ወይንሸት፡ናብቲ ምረቓ መጽሓፍ ከ ተዓዲማ’ዶ ትኸውን፧ እቲ ኣብ መጽሓፍ ዘይምጽሓፉ፡ተረሲዑ ወይ ተዘንጊዑ ንበል እሞ፡ኣብ ቐጻሊ 
ኽፋል ወይ ኣብ ዝተምሓየሸ ትሕዝቶኡ ትጽንበር’ዶ ትኸውን፧ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎዉ ኢዮም።ግና ካብ ኩሉ ነዝሪ ስምዒታታ ዝርግፍ ምባልና፡ 
ብሂን ምሂን ንኺዶ እስከ! 
 

ኣለኹ’የ ዝብልየ 
የለኹን ኣይጥዕሙን   

ምቕናይ ጽቡቕ’ዩ 
ዋላ ሓደ ሰሙን!! 

 
   ወይንሸት ኪሮስ፡ኣብ ቐረባ ግዜ፡ስሚዕታ ማዕረ ክንደይ ከም ዝተጎድኣት ክዕዘብ ዕድል ረኺበ’የ።እቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝበጽሓ ስነ-ልቦናዊ 
መጉዳእቲ ዋላኳ፡ “ናብ ፈጣሪ ልበይ ብምግባረይ ሎሚ-ሎሚ ኣይጉዳእን’የ’፣ ብድሕሪ ሕጂ’ውን ብዛዕባ ዉላድ ኺሮስ ምዃነይ 
ኣይጭነቐሉን’የ፡ዝሓለፍክዎ ይ’ኣኽለኒ ዝሓቶ የብለይን ድሕሪ ደጊም…”፡ተበለት ከም ሰብ እሞ ድማ መቐረት ኰነ ፍቕሪ ወላዲ ኣቡ’ኣ 
ዘየስተማቐረትን ስምዒታ ከንቢቦ ግዜ ኣይወሰድለን’ዩ።ጓል ኪሮስ ኣይኮነትን ዝብል ኣካል ተሃሊዩ’ውን፡እቲ ጉዳይ ሎሚ ግዚኡ ምዕቡል 
ብምዃኑ ምላሽ ኣይኸብድን ኢዩ።ካልእ ነጥቢታት ተሃሊዩ ድማ፡ “ኣነ ጓል ኪሮስ’የ ትብል ኣላ!!” ተባሂሉ ብምሕላፍ ኣብ መስርሕ ግዜ ሓደ 
መዕለቢ ኽግበረሉ ኣይምስተኽ’ኣለን’ዶ፧ መላሲ ተረኺቡ-ሲ ሕቶታት ከም ዉሕጅ ክውሕዙ ኢዮም። “ዉሽጡ ሕሩር!!” ‘ዶ በለ ኪሮስ፧ 

ጥዑም’ዩ መዓዛ ሕይወት፣ 
ፈተና’ዩ መገዲ ሕይወት፣ 

ጸበባ’ዩ መንፈስ ናይ ሕይወት፣ 
ናይ ፍቕሪ ናይ ሓጎስ መሰረት፣ 
ናይ ሰላም ዓዲ’ውን ዕብየት፣ 

ናይ ሓዘን’ውን ናይ ደስታ ዕምቆት፣ 
ኩሉ ንምር’ኣይ እዚ ንምር’ኣይ፣ 

ምቕናይ ደኣ ምቕናይ። 
 
    “ሙዚቃ ትዝታታት የወንጭፈልካ’ዩ።ሙዚቃ ኣብ ሕይወት ወዲ ሰብ ዓቢ ጽዕንቶ ዝፈጥር’ዩ።ታሪኽ ሕይወት ሓደ ሰብ ይኹን 
ሕብረትሰብ፡ኣብ ወወቕቱ ብዝፈርዩን ብዝዝርግሑን ደርፍታት ተጸላዊ’ዩ።ብሓጺሩ፡ሙዚቓ ዓቢይ ዕማም ዘለዎ፡ኣዚዩ ጸላዊ ነገር’ዩ።ሙዚቃ 
ተዘኽሮታትካ ንድሕሪት መሊሱ፡ብዛዕባ ዝሓለፍካዮን ዘሕለፍካዮን ይቕጅለካ ኢዩ።ኮታ ሓይሊ ሙዚቃ ብርቱዕ’ዩ።” ክብል ኣብ ያሬድ ቤት 
ትምህርቲ ሙዚቃ፡መምህር ዝኾነ ኣኽሊሉ ዘወዴ ኣብ ሓደ መድረኽ ሰምዔ ኔረ’የ። 
 
   ኣነ ድማ፡ኣብ ሕይወተይ ምስ ዝተፈላለዩ ደርፍታት ብሓፈሻ ምስ ሙዚቃ ሓያል ምትእስሳር ከምዘለኒ ትዝታተይ ኽቕጀለኒ ዀነ 
ተዘኽሮታተይ ክወናጨፈኒ ከሎ ነዚ ሓሳባት ምሉእ ብሙሉእ ይርዕሞ ኢየ።ኣብ ደርፍታት ኪሮስ ድማ ብዙሕ ትዝታታት ይኹን ተዘኽሮታት 
ኣለዉኒ ኢዮም።ንኩሉ ኣብ ሓደ ገሊጽካ ኣይውዳእን ኢዩ።እንተኮነ ንገለ ንእለቱ ዝቕጀሉካ ነገራት ምዝኻሩ እኹል መርኣያታት ኢዮም ዝብል 
እምነት ኣለኒ። “ሳዕሪ ጸናዕቲ፡ንሕማቕ መዓልቲ!” ከም ዚበሃል ተዘኽሮታት ንመንፈስካ ንሕማቕ መዓልቲ ተኰነ ይጠቕመካ’ዩ ዝብል 
ትዕዝብተይ’ዩ። 
   ኪሮስ፡ኣብ መጀመርታ 1970ታት፡ካብ ቤት ማእሰርቲ፡ በታ “ንዘኽሮም ናይ ቐደም ወለዲ”፡ ኣብ በዓል ዓድዋ ደርፊ ድሕሪ ምውጽኡ፡ “ኣብ 
ከረነይ” ትብል ደርፊ ኣውጺኡ ኔሩ’ዩ።ካብ ከተማ ናብ ከተማ፣ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እናተዘዋወረ ኣብ መድረኽ ይደርፋ ነበረ።ሻዕብያ ‘ህዝባዊ 
ግንባር’፡ “ኣንሳሒብና ኣለና።” ኣብ ዝብለሉ ዝነበሩ እዋን፡ኣብ ወፍሪ ቕስቐሳን ስነ-ኣእምሮኣዊ ኩናት ተሸሚሞሙሉ ኣብ ዚነበሩ 
እዋን፡ሕድሕዶም ብደርፍታት ይዋግ’ኡ ምንባሮም ናይ ትማሊ ተዘኽሮ’ዩ።ኪሮስ፡ “ኣብ ከረኒየ፡ ኣብ ከረኒየ፣ተገንጸልቲ ሓሪረኒየ።” ክብል 
ደሪፉ’ዩ። 
 
   ድምጺ ሓፍሽ ደርፍታት ኪሮስ ካብ ምድራፍ ዓዲ ኣይወዓለት ኽብሉ ትዕዝብቶም ዝገልጹ ብዙሓት ኢዮም። ኣብ ድምጺ ሓፋሽ ደርፍታት 
ኣምሓርኛ ዝርከብዎም ዝተፈላለዩ ደርፍታትን ብዝተፈላለዩ ቛንቛታት ዝጋውሑ መደባት ይቓልሑ ነበሩ።ደርፍታት ኪሮስ ድማ ካብተን 
ህቡባት ደርፍታት ነበራ።ንደርፍታትና ባህልናን ጽዕንቶ ይገብር ኣሎ ተባሂሉ፡ ኣብ 1986 ዓ .ም.ሓ ብትእዛዝ እቲ መደባት ክዕጾ ተገበረ።ኣብቲ 
ብስም ዶብ ዝተገብረ ግጭት፡እተን መደባትን ደርፍታት እንደገና ንፖለቲካዊ ረብሓ ተሓሊኑ፡ ኪቓልሓ ዕድል ከም ዚረኸባ፣እንተላይ ታሪኽ 
ኣማውታ እኒ ኪሮስን ደርፍታቱን ካልኦትን ኪጋዋሕ ማዕጾ ከም ዝተርሓወ ይዝኸር’ዩ። 
 
   እቲ ዝገርም፡ኣብ ኣብያተ እንዳ ሙዚቓ ደርፍታት ባዕዲ ብፍላይ ኣምሓርኛ ንደርፍታትና ዓብሊልዎ ኣሎ ተባህሉ ከይሸጡን ከይልዉጡን 
መምርሒ ወሪዱ ብምንባሩ፡ኣብ እንዳ ሙዚቃ ኣይኮነን፡ ኣብ ብዙሕ ስድራቤታት ዝነብረ ካሴታት፡ ገዛ-ገዛ ኣብ ግዜ ደርግን ኃይለስላሴን 
ዝፈረዩ ደርፍታት ኪጎሓፍን ኪቓጸልን ተቐሲቡ ኢዩ።ገለ ሒደት ግና ናይ ምስናድ ባህልን 
ልምድን ዚነበሮን ከም ዘጽንሑ ምስ ግዜ ክገሃድ ኪኢሉ’ዩ።ማዕረ ኣብ ማእከላት 
መዘናግዕታት ደርፍታት ‘ባዕዲ’ ብዝብል፡ብፍላይ ናይ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ብዙሕ 
እገዳታትን ጽዕንቶን ተተገበረዃ ደርፍታት ኪሮስ ግና ኣብ ብዙሕ ገዛውቲ ዳርጋ 
ኣይሰኣንን ነበረ። 
 
   ኪሮስ ብዝሞተ፡ደርፍታቱ ኣመና- ኣመና እንደገና ኪስማዕ ኪኢሉ ኔሩ’ዩ።ብፍላይ 
ሓንቲ ካሴቱ ናብ ሕዝቢ ከይትዝርጋሕ ብዙሕ ጻዕሪ ኪግበር ትዝ እብለኒ’ዩ።ብዙሕ ሰብ 
ናብ ትግራይ ብፍላይ ብሓፈሻ ናብ ኢትዮጵያ ንዝገሹ ሰባት፡ “ካሴት ኪሮስ ሓቢእኩም 
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ኣምጹኡልና ኢኹም።” ኪበሃል እዝኽር’የ።እቲ ዝገርመኒ ድማ፡ኣብ ቤቱ ቴብ ዘይብሉ ተኰነ ከይተረፈ፡ነታ ካሴት ተጎያይዩ ኪውኒና ናይ ዓይኒ 
ምስኽር’የ። 
 
   ካብ ዕዳጋ ብዙሓት ብይምልኸተኒ’ዩ ዝብል ትካል፡ሰቡ ኣዋፊሩ እቲ ኣብ ዕዳጋ ዚነበረ ካሴታት ኪእከብ ተገብሩ’ኳ ሕዝቢ ተደሊዩ መዋጽ’ኦ 
ከምዘይስእን ዝተዓዘብኽሉ ኣጋጣሚ ምዃኑ ንድሕሪት ተመሊሰ ክዝኽሮ ከለኩ ይገርመኒ ኢዩ።እቲ ኪሮስ ዚበሎ’ውን፡ ኣብ ባይታ ጥብ ከይበለ 
ጉሁድ ኮይኑ’ዩ ክበሃል ይኽእል’ዩ። 
   ኪሮስ እልቢ ዘይብሎም ደገፍትን ኣፍቐርቲ ሙዚቃዊ ስርሓቱን፡ ከም ዚነበሮን ዘለዎን፡ጭሩ ከይተረፈ ትምስኽሮ’ዩ።ኣብ 1991 ዓ.ም.ሓ 
መጀመርታ ወርሓት፡ነፈርቲ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ፡ናብ ሕምብርቲ ክሊ ኣየር ከተማ ኣሥመራ ምእታወን ይዝኸር’ዩ።ኣብቲ ግዜ እቲ ብዙሕ 
ሰብ ተናዊጹ ምንባሩ፡ድምጺ እታ ትሕት ኢላ ትበርር ዚነበረት ኣየር፡ዘከተሎ ጽዕንቶን ራዕድን ምሒር ሳዕቤን ኣከቲሉ’ዩ።ብፍላይ ድማ እቶም 
ኣብ ቐጽሪ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ብዝኾነ ኣጋጣሚታት ዝመላለሱ ዚነበሩ ዀነ ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ንድሕሪት ተመሊሶም ዝዝኽርዎ’ዩ። 
 

    ኣብዛ ዕለት ኩሉ ተመሃራይ ኰነ ሰራሕተኛ ሰንቢዱ፡ነናብ ቤቱ ከምህርሕ ከሎ፡ምስ ሓደ መንፈሳዊ 
መራሒ፡ኣብ እምባጋልያኖ ሳንታፋሚልያ፡ ንምርካብ ዕድል ገቢረ ኔረ’የ።እቲ መንፈሳዊ መራሒ፡መንግስቲ 
ባህሪኡ ሓቢኡ ኪኸይድ ድሕሪ ምጽናሕ፡ቐስ እናበለ የግህዶ ምህላዉ፣ገና’ውን ብዙሕ ሽርሕታትን 
ተንዀላትን ኪሰራሕ ምዃኑ ይገልጽ ነበረ።እቲ መንፈሳዊ መራሕን እቶም ሻቡ ምሳና ኣብቲ ወግዒ 
ዚነበሩ፡ኣብ ዉሽጢ ዓዲ ብምህላዎም ኣስማቶም ምግላጽ ኣድላይ ኮይኑ ኣይረከብኽዎን ኮይነ’የ 
ዘይገልጽኽዎ ዘለኹ። 
 
   ኣብቲ እዋን፡ እቲ መንፈሳዊ መራሒ፡ “ኣነ ከምዚ ሎሚ ደርፊ ምስማዕ ከይገደፍኽዎ ከለኩ፡ደርፍታት 
ኪሮስ ብልቢ ይሰምዖን ይኸታተሎን ኔረ’የ።ወለደይ ተኰነ ሚሒር ኢዮም ዝፈትዉዎን 
ዘዳምጽዎን።ቕድሚ ገለ ዓመታት ደርፍታቱ ኪሰሞዖ ከለኩ፡ዉሽጠይ ፍሉይ ስምዒት ይወረኒ 
ኔሩ’ዩ።ወዘተ” ቢሉ ኣጋ ዕራርቦ ጸሓይ ጽልምትምት ክብል ከሎ፡ ከውግዓና እዝኽር’የ። 
 

   እዚ መንፈሳዊ መራሕን ብጾቱን፡ንባህርን ሕማቕ መጋብርን መንግስቲ ንምቕላዕን ሕዝቢ ንምንቓሕን ዓሊሞም ብስቱር መንገዲ ዝዘርግሕዎ 
ጽሑፋት፡ንመንግስቲ ማዕረ ክንደይ ኣናዊጽዎን ብሰሪ እዚ ኩነታትን ተዛመድቲ ነገራትን ማእለያ ዘይብሎም ሰባት ከምዝተኣሰሩን ብዙሕ 
ዘይሕጋዊ ተግባራትን ከምዚተፈጸሙ ኣይዝንጋዕን’ዩ።ደርፍታት ኪሮስ ማዕረ ኽንደይ ጽልዋ ከም ዘሕደረሉን ኣብ መገዲ ኪሓልፍ ከሎ፡ወይ 
እንዳ ሰብ ከይዱ ኪሰምዖ ከሎ ዝፈጥረሉ ትዝታት ኣብ ሰልሚ ተዘኽሮ ጥሒሉ ከውግዕ ትዝታይ ይመላለሰኒ’ዩ። 
 
    እዘን ኣብ ላዕሊ ዘለዋ ስእልታት፡ሓንቲኤን ድምጻዊት ይሕደጋ፡ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ቐረባ ግዜ እናደረፈት ከላ’ዩ።ይሕደጋ፡ኣብዚ ቐረባ 
መዓልታት፡ብዛዕባ ኪሮስን ጸጋይ በራኽን ከተውግዓኒ ዓሊመ ብመራኽቦ ረኺበያ ኢየ። “ኪሮስ ፍሉይ ከያኒ’ዩ።ፍሉይ ዚገብሮ ከምቲ ብዙሕ 
ድምጻዊ ጥራይ ምድራፍ ኣይኮነን።ባዕሉ ይደርፍ፣ይገጥም፣ዜማ ይሰርሕ፣ኪራር ግርም ገቢሩ ይጻወት ኰታ ኩሉ ኣካቲቱ ዝሃቦ’ዩ።ንፉዕ ድምጻዊ 
ጥራይ ኢልካ ትገልጾ ኣይኮነን።ኣነ ብጣዕሚ’የ ዘድንቖ ንኪሮስ።” ክትብል ሓሳባታ ብሕጽር ዚበለ መገዲ ገሊጻትለይ ኢያ። 
 
   እቶም ኣቦ ድማ፡ ጋሽ ወርቑ እዮም ዚበሃሉ፡ጎጃመታይ ኢዮም።ሬድዮ ካብ ምስማዕ ዓዲ ዉዒሎም ኣይፈልጡን ኢዮም።ምስ’ኦም ኮፍ ኢልካ 
ናይ ምውጋዕ ዕድል ተረኪብካ፡ብዙሕ ተመኽሮን ፍልጠትን ኢካ ትሽመት።ሕይወት ብዙሕ ኣስተምሂራቶም ኢያ።ብምኽርን ልዙብ ወግዖምን 
ዘየኽብሮምን ዘይሓተሎምን ሰብ ዳርጋ የለን’ዩ።በጋጣሚ ኮይኑ፡ብዛዕባ ጎጃምን ታሪኽን ከውግዑኒ’የ ቐሪበዮም።ሓደ መዓልቲ ኣብ ዓመተ 2009 
ዓ.ም.ሓ፡ብዙሕ ብዛዕባ ታሪኽ ድሕሪ ምውጋዕና፡ኣብ ሞንጎ ወግዕና ሬድዮ ሕልፍ-ሕልፍ ኢላ ደርፍታት ተድርፍ ብምንባራ፡ “ደርፊ ትሰምዑ’ዶ 
ጋሽ ወርቑ፧” ኢለ ይሓቶም። 
 
   ንሶም ድማ፡ “እወ፡ሬድዮ ወትሩ ስለዝኸታተል፡ደርፍታት ንምስማዕ ዕድል ይረኽብ ኢየ።ፍሉያት ደርፍታት ኣለዉ፣ኣብ ሞንጎ ኪደርፉ 
ከለዉ፡ ኣብ ገለ ሃሳብን ተዘኽሮን ዝሸሙካ።” ክብሉ ምላሾም ሃቡኒ። “ናይ መን ደርፊ ደኣ ኣብ ሓሳብ የጥሕለኹም፧” ክብል ሕቶይ 
ኣቕረብኽሎም። “ኣነ ብፍሉይ ዝትንኽፈኒ ደራፋይ፡ኪሮስ ኣለማዮ ኢዩ። ከብደይ ‘ኣንጀተይ’ ዝበልዓኒ፡ናብ ገለ ዓይነት ስምዒት ዝእትወኒ ናቱ 
ደርፊ ክሰምዕ ከለኹ’የ።ካብ ዜም’ኡ ዲዩ ካብ ግጥሙ እንታይ እሞ ክብለካ’የ።ሓደሓደ ግዜ ተዘይሰምዖ ምሓሸኒ ኔሩ።ምኽኒያቱ፡ብርቱዕ 
ስምዒት ነብሰይ ይወረኒ ኢዩ።መን ኣሎ ዲዩ፧ ከምኡ ጌሩ ዘስቖንቁን ደርፊ ዝደርፍ፧ መልእኽታቱ ተስተብህለሎም’ዶ ዝወደይ፧ ብዙሕ ዝሕስቡን 
ዘመራምሩን ኢዮም ብናተይ ወገን። ብዝበሉኒ ክቕጽሉለይ ብርእሰይ እወንታዊ መልሲ ብምሃበይ ዘረብ’ኦም ቐጸሉ። 
 
   ስለዚ፡ኪሮስ ሓያል ከያኒ ኢዩ።ንቓንዛን መስዋእትን ዝተፈጥረ ስጋብ ዝመስል ኩሉ ወዲ ሰብ 
ዚሓልፎ ሕይወት ኣድሂቡ ባዕሉ ተፈቲኑ ደሪፍዎ’ዩ።ኣነ ተዛሪበ ዝገልጾ ኣይኮንኩን።ኣነ ድኹም 
ናይዚ ሰብ ስራሓት ኪግምግም ኣይኽእልን’የ።ከም ወግዒ እየ ኣጋጣሚ ንዓኻ ዘዋግዓካ ዘለኩ 
እምበር፡ስምዒተይ ስለዝጉዳእ ኪዛረብ ከማን ብዙሕ ደስ ኣይበልንን’ዩ።” ክብሉ ካብቲ ብዙሕ 
ዘዋጋዕላዮ ብሓጺሩ ነዚ ዝመስል መልሲ ሂቦሙኒ ኢዮም። 
 
   ኣብ ዓመተ 2006 ዓ.ም.ሓ፡መበል 20 ዓመት ዝኽረ-ሞት ኪሮስ ኣለማዮ፡ ኣብ ኣዳራሽ ኣክሱም 
ሆቴል ክኽበር’ዩ ተባሂልና ኣብቲ ቦታ ተረኺብና ኔርና ኢና።ኣብቲ መድረኽ ብዛዕባ ኪሮስን ስነ 
ጥበባዊ ፍርያቱን ኣድሂቡ መደብ ቐሪቡ ኔሩ’ዩ።እንተኮነ፡ኣብቲ መድረኽ ዝቐረቡ ጽሑፋት 
ብዙሕ ዝእረም ነገር ከም ዘለዎ ብቐሊሉ ትዕዘቦ’ዩ።ኣብራሃ ደስታ ዝሃቦ ርእይቶ ንመንፈስ እቲ 
ኣዳርሽ ለዊጥዎ’ዩ።ዕድል ሃቡና ኢሎም ዘይረከቡ ብዙሓት ኢዮም። 
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  እቶም ሒደት ዝተውሃቦም ግና ከም ባህታ ልቦም ነቲ ኣዳራሽ ጋሊቦሙሉ ኢዮም።እዚ ጃኬት ለብሱ ዘሎ፡ከያኒ ሙሉጌታ በየነ’ዩ።ምስ ኪሮስ 
ናይ ነዊሕ ግዚ ኣፍልጦን መቕርብን’ዩ ኔሩ።ኣብ 2006 ዓ.ም.ሓ ድማ ቕድሚ ኣፋስጋ ዘለዋ መዓልታት፡ናብ ዉቕሮ ደጋጊመ ከይደ ረኺበዮ 
ኔረ’የ።እዛ ስእሊ ስም ዓርተለርያ-ቪላጅዮ፣ ስም ጋዜጠኛ ተወልደ ድምጺ ኣመሪካ፣እንዳ ኣቦይ ለማን ካልኦትን ብዘልዓልኩላ በዓልቲ ቤቱ 
ምስናይ ደርፍታቱ ከባዝሖ ንእለቱ ዝሃበትኒ’ዩ።ኽብረት ይሃባ ክብል እፈቱ። 
    
   ብድሕሪ’ዚ ዉቕሮ ኣብ ጥቃ መነሃሪያ ሙሉጌታ ከምዘሎ ፈሊጠ ከይደ ረኸብኽዎ።ሙሉጌታ ካብቲ ብዙሕ ወግዕታትና፡ብዛዕባ ኪሮስ 
ዝፈልጦን ዝዝኽሮን ኣውጊዑኒ’ዩ።ድሕሪ ዉድቐት ምምሕዳር ደርጊ፡ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታትን ኩነታትን ዚነበሩ ከየንቲ፡ተኣኺቦም ኣብ ኣዲስ 
ኣበባ ኪሮስ ኰነ ሙሉጌታ ዝርኸብዎ ተጠርኒፎም ኔሮም ኢዮም።ድሕሪ ሞት ኪሮስ ፋሕ ብትን ብምባላ፡ምዕባለ ሙዚቃ ትግርኛ ኪድቆስ ሓደ 
ምኽኒያት ምዃኑ ኣውጊዑኒ’ዩ። 
 
   ኪሮስ፡ወናምን ሓያል ጠቢብ ምዃኑ ከም መታዕብይትን መቕርብን ከም ዚዝኽሮ 
ዀነ ኣብ ግዜ ደርጊ ካብ ማእሰርቲ ብወጸ ናብ ኤርትራ ንሙዚቃዊ ምርኢታት 
ኪመጽእ ከሎ፡ይራኸቡ ምንባሮም ብምዝኻር፡ደርማስ ኣበርኽቶ ኪሮስ 
መዳርግቲ ኣልቦ ምኳኑ ኣሕሚሙ ክዛረበኒ እዝኽር’የ።ካልእ ግዜ ኣስፊሐ ኪገጾ 
ክፍት’የ። 
 
     ብዙሓት ገዳይም ከየንቲ፡ኪሮስን ኣማኑኤል ኤልያስን ኣብ ባህልን ቋንቋን 
ትግርኛ ዓሚዩቕ መጽናዕቲ ካብ ዝገበሩ ምዃኖም ምስናይ ምኽኒያትቶም የቕርቡልካ 
ኢዮም።ኣነ’ውን ነዚ ይቕበሎ ኢየ። 
 
   ኪሮስ ኰነ ኣማኑኤል ወዲ ኤሊያስ መስመር፡ንዕቤት ባህልን ሙዚቃ ትግርኛን 
ዝኽእልዎ ገቢሮም ዝሓለፉ ጀጋኑ ጥበብ ኢዮም።ንትግራይን ኤርትራን ኮሊሎም 
ብምዕዛብ ኰነ ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት ብምዝርራብን ብምሕታትንን ሰፊሕ ኣፍልጦ 
ዝወነኑ ኣብነታውያን ምዃኖም ብዙሕ ሰብ ኪዛረብ እሰምዕ’የ። 
 
   ናይ ራያ ጉማየ ኣይትብል፣ናይ ተምቤን ኣዉርስ ኣይትብል ኰታ፡ ኣብ ምድሪ ተዛረብቲ ትግርኛ ብቐንዱ፡ ኣብ መዳይ ባህልን ኣነባብራን 
ኣድሂቦም ብዙሕ ሓበሬታን ፍልጠትን ብጻዕሮም ከም ጻጸ ሓኮት ቢሎም፡ንመዓር ጥበቦም በርቢሮም ኢዮም።እንሆ ድማ እቲ ዕጹብ ዘይምኖ 
ፍርያቶም፡ከም ወይኒ ዘለላ እናሓደረ ይምቕር ኣሎ። 

ጉማየ ጉማየ፡ ጉማየ ጉማየ፣ 
ጉማየ ጉማየ፡ ጉማየ ጉማየ፣ 

ሓጪር ቁመትየ፣ 
ሓጪር ቁመትየ፣ 

ኣብ ደረትካ ትብል ሸተት ሸተትየ፣ 
እታ ርእሳ ትመስል ልሞተትየ፣ 
እታ ርእሳ ትመስል ልሞተትየ። 

 

   የማነ ገብረሚካኤል፡ “የማነ ባሪያ”፡ “ኪሮስ ብናይ ባዕሉ ቕዲ ኣደራርፋ፡ዘመናዊ ምስ ባህላዊ ኣጠዓዒሙ፡ኣብ ሙዚቃ ትርግኛ ዓቢ 
ተሓድሶ ዘካየደ ወኸፍ’ዩ።ኩልና ንደርፍ እሞ ኣይከም ኪሮስን ኢና።ኪሮስ ሞይቱ እንተ ኢልኩምኒ ትርግኛ ሞይታ ማለት’ዩ።” ቢሉ 
ሓሳቡ ሂቡ ምንባሩ ብዙሓት ኣብ መጋሪያ ወግዒ ዘውግዕዎ ኢዩ። 
 
   70 ዓመት ረጊጹ ዘሎ፡ተስፋይ ግርማይ “ቐያሕ’ያ ኔራ፡ቐያሕ ጓል ኣኽሪያ” ሓደ ካብቶም ብሞት ኪሮስ ዝጓሃየ፡ኣድናቒ ኪሮስ’ዩ።መምህር 
ኣስረስ ተሰማ’ውን ኣብ ኪነት ኰነ ኣብ ዘመናዊ ሙዚቃ ዓቢ ግደ ዝገበሩ ከያኒ፡ብሞት ኪሮስ ምሒር ከም ዝሓዘኑን፡ንባህሊ ትግርኛ ከም 
ዚደጉዑላን ኣብ ቓላሚኖ መሳርሕቶም ነበር ይጸውዩካ ኢዮም። 

 
   “ኣነ ካብ ኪሮስ ዝወረስኽዎ ብዙሕ ነገር ኣሎ።ኣብዚ ንኽበጽሕ ካብቶም መርኣያ ዝኾኑኒ ከየንቲ ሓደ ኢዩ።መድረኽ 
ኣተሓሕዝኡ፣ፍሽኽታኡ ብፍላይ ሳዕስዒቱ፡ንሱ ኣብ ልቢ ኩሉ ኢትዮጵያውያን ዝነብር ፍሉይ ኽእለት ዝነበሮ ተፈጥሮኣዊ ናጽነት 
ዝተዓደለ ከየኒ’ዩ ኔሩ።” ክብል ቴዲ ኣፍሮ ሓሳቡ ምግላጹ፡ኣብ መጽሓፍ “ኪሮስ ኣለማዮ” ሰፊሩ ኣሎ’ዩ። 

 
   ኣብዚ ቐረባ መዓልታት፡ኣብ ዕለተ ሓድሽ ዓመት 2010 ዓ.ም.ሓ፡ ኣብ መደበር ተሌቪዥን 
ኤርትራ፡ሓደ ኣብ ጥበብ ባህሊ ሙዚቃ ትግርኛ ገዚፍ ዕማም ዝዓምም ዘሎ፡ ዉልዶ ከያኒ 
ተኽለ ፋኑስ “ማዕረባ” ዝተብሃለ ከም ጋሻ ኮይኑ ቐሪቡ ኔሩ።ኣብ ግዜ ንእስነቱ ማለት 
ቕድሚ 26 ዓመት ይገብር፣ደርፍታት እኒ ኪሮስ ኣለማዮን በረኸትን ምስማዕ ኤዘውትር 
ብምንባሩ፡ጽልዋ እኒ ኪሮስን በረኸትን ከምዚሓደሮ ገሊጹ ኔሩ’ዩ። 
 
   ንከያኒ ማዕረባ ኣዚየ ንስለ ምስኽርነቱ ከምስግኖ እፈቱ።ጽባሕ’ውን ንዓኻ ዝምስኽሩልካ 
ክትረኽብ ኢካ፡እቲ ምንታይ “ንዝገበረ ወይ ግበረሉ ወይ ንገረሉ’ዩ።” ምኳኑ ኣይትዘንግዕ 
ኢካ ክብል እረድይ።ኣብ ጉዕዞ ሕይወትካ ኣሳልጦ እምነየልካ’የ። 
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   ኽቡራት ኣንበብቲ፡ መላዘቢ መታን ኪኮነና፡እዚ ጽሑፋት ቐጻሊ ኪኸውን በብኽፋሉ ምቕራቡ ዝሓሸ ኮይኑ እስመዓኒ ኣሎ።ስለዚ፡ንሎሚ 
በዚ ክዛዝም ከለኩ፡እዛ “ኽቡር’ዩ ቓል ኪዳን” ትብል ደርፊ ኪሮስ ኣለማዮ ኰነ ንብዙሕ ዓመታት ዝለዓሉኒ ሕቶታት፡ንዓኹም ብምሕታት’የ 
ኽፍለየኹም።  
እወ፡ስርሓት ስነ ጥበብ ብዙሕ ኣንፈትን ኣገላልጻን ከምዘለዎ ኣይስሕቶን’የ።ግና፡እዞም ናይ ቐደም ከየንቲ፡ኣብዝሓ ስነ ጥበባዊ ስርሓውቶም፡ኣብ 

ኽውን ባይታ ተበጊሶም ዳርጋ ዝሰርሕዎ ማህደር ታሪኽ ብዙሓት ጠቢባን የዘንትወልና ኢዩ።ኪሮስ ድማ ሓደ ካብቶም ብሕይወቶም 
ዝሓለፍዎን ዚተጓነፍዎን እምበር ብ’ኣምር ይኸውን’ዩ ወይ ፈጠራ ይዓይይ’ዩ ዝብል እምንቶ የብለይን’ዩ። 

 
ንጽቡቕ ዝገብር ኢደይ፣ 
ሓሳድ ኢዩ ዘፍረየለይ። 

 
ፍቕረየ ዝብል መሊኡ፣ 
ብኣፉ ዝዕሹ ሰባኺ፣ 

ከማይ ካብ ልቢ ዘፍቕር፡ 
ከይትረኽቢ ግን ሕድርኺ! 

 
   እዚ ሓሳብ እዚ ንመን ኮን’ዩ ደሪፍዎ፧ ካብ ዝብል ግዜ ኣይቐለለን’ዩ።ንኣደ ዛፉ ድዩ ወይ ኸኣ ንመምህር ኣለምነሽ ኣማረ፧ ንጸሃይ ተስፋይ ዲዩ 
ንኣደ ወይንሸት፧ ብዙሕ ግምት ክህልወካ ይቕስብ’ዩ።ብርግጽ ግና ዝነግረካ ብቐሊሉ ኣይትረኽብ ኢካ።ቕድሚ ገለ ዓመታት ንፋሲል ብዛዕባ 
ኪሮስ ንገረኒ ኢለዮ ኔረ።ንሱ ግና ዝምታ ብምምራጹ፡ቕድሚኡ ተኮነ ተመሳስሊ ግብረመልሲ ብምሃቡ ከሸግሮ ኣይመረጽኩን። ግና ንመን ኢዩ 
ኪሮስ ከምዚ ብምባል ዘዝየመላ፧ 

                    እቲ ሓደ ብገርሁ፡በገርሁ፣ 
                    እቲ ሓደ ግን ብጉርሑ፣ 

 
ሓቂ እንዲዩ መሲሉኒ፡ መሲሉኒ ቀሪበኪ፣ 

ንስኺ ግን ተተንኹልኪ ብልቢ ክፍኣት ሒዝኪ፣ 
ቀሪበኪ ጠቢኺኒ ቀሪብኪ ጠቢቐኺ፣ 

ንስኺ ግን ኪሒድኽኒ ብልቢ ክፍ’ኣት ፍሒስኺ፣ 
 

          “እቲ ሓደ ብገርሁ፡ብገርሁ፣ 
እቲ ሓደ ብጉርሑ፣ 

ብሰንኺ ፍቕሪ መኸራ፡መኸራ 
ኽንደይ ስቓይ ኢየ፡ ዝረኣኹ’ኣይይይ!፧ 

                          
                  ፍቕረየ ዝብል መሊኡ፣ብኣፉ ዝዕሹ ሰባኺ፣ 

ከማይ ካብ ልቢ ዘፍቕር፡ከይትረኽቢ ግን ሕድርኺ! 
 

   ኪሮስ ግና ስሱዕ ዲዩ ኔሩ ወይ ድማ ትንግርተኛ፧ ምኽኒያቱ ከምዚ ክብል ድማ ነታ ብጉርሒ ቐሪባትኒ ዝበላ ይላወባ’ዩ።እስከ ተመሊስና ነታ 
ደርፊ ነስተማቕራ እሞ፡ 

ፍቕረየ ዝብል መሊኡ፡ ብ’ኣፍ ዘዐሹ ሰባኺ፣ 
ከማይ ካብ ልቡ ዘፍቅር፡ ከይትረኽቢ ግን ሕድርኺ! 

 
ከመይ’ዩ ኔሩ እቲ ዉዕልና፡እቲ ጉዕዞ ሕይወት ናብራ፣ 

ኣረ መን’ዩ በደለኛ፧መፍቐርቲ ዘይፈርዱና፧ 
 

   ኪሮስ ማዕረ ኽንደይ፡ንፍቕርን ብፍቕርን እዛ ጓል ሃሙን ቐልቡን ተሰዊሩ ምንባሩ ዝእንፍት ሓሳብ’ዩ።ነዛ 
ብጉርሒ ቐሪባትኒ’ያ ዝበላ ጓል ሰብ፡ “ከማይ ካብ ልቡ ዘፍቕር፡ከይትረኽቢ ግና ሕድርኺ!”  ክብል ምምሕጻኑ 
ኮር ተገልበጥ’ዩ ዝኮነካ።ንበይነይ ዲዩ ወይ ኸኣ ምስ ሕዝበይ ኣይፈልጥኩን እምበር ምሒር ዝሕርብተኒ 
ኣገላልጻ ኰይኑ እስመዓኒ’ዩ። 
 
   ኪሮስ፡ ናይ ሰብ ግጥሚ ወይ ዜማ ወሲዱ’ዶ ይኸውን፧ “ሰላም ሃዋ” ናቱ’ዶ ትኸውን፧ “ቆልዓ መቐለ” ትብል 
ኸ፧ እስከ ትፈልጥዎ መልሲ ሃቡና ኢኩም።ብዝኮነ፡ንሰብ ናቱ ምሃብ ከም ዕላመት ኣብ ገጽና ክልጠፍ፣ከም 
ሕመረት ኣብ ልብና ክሰፍርን ከም ያታ ባህልና ኺንኹልዀሎ ኣለና በሃሊ ኢየ።ንግዚኡ ብሕቶ መልኽዕ 
ምሕላፍ ተመራጺ’ዩ።ካልእ ተሎ’ውን ከምቲ ታሪኽ ሕድገት ዘይገብር፡ኪኒዮ ኣብ ዘረባ፡ ኣብ ጽሑፋት ኪሰፍር 
ግድን ዕዮ ኩልና ኪኸውን ኣለዎ። 
    
  ዛፉ ኪሮስ፡ ኣብ ዓመተ 1996 ዓ.ም.ሓ፡ካሴት ዘርጊሓ ምስ ሕዝቢ ምልላያ እፍለጥ’ዩ። “ምቕናይ ኩሉ ንምርኣይ” ደርፊ ወላዲ ኣብ’ኡ 
ንመዘኸርታ ቢላ ከምዚደረፍት ይዝኸር’ዩ።እቲ ገና ዘይተዘርግሐ ደርፍታት ኪሮስ፡ “ራዛ ናይ ኣቡ’ኣ ሓዛ!” ከም ዝበሃል፡ነዚ ብሂል 
ተዀልኺላ፡ናብ ሕዝቢ ክበጽሕ እጃማ ክትገብር ንእግረ-መገደይ ለወባይ ከቕርበላ እፈቱ። 
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“ጸሊም እምኒ ምፍንቓል ኣቢዩኒ፣ 
ንዑ ደቒ ዓደይ ሓግዙኒ።” 

 
   እዛ ደርፊ፡ኪሮስ ኣብ መድረኽ ደሪፍዋ’ዩ ዝብሉ ኣለዉ ኢዮም።ገሊኦም ድማ ኣብ መድረኽ ኣይደረፋን ዝብሉ ኣለዉ ኢዮም።ገሊኦም ድማ 
ኣብ ኣሥመራ ማይጨሆት ዚነበረ መርዓ’ዩ ደሪፍዋ ዚብሉ ኣለዉ ኢዮም።እቲ መርዓ ብወትሃደራት ኣብ ክልተ ኹርናዕ ኮይኑ ይሕለው 
ምንባሩ፡ንእግረ-መገድና ብእንዳ ጨርቆስ ኣቢልና ናብ ዘንቐድናዮ ቦታ ክንሓልፍ ከለና፡ናይ ቁልዕነት ተዘኽሮ ተለና’ኳ ደሪፋ ዲዩ ኣይደረፋን ግና 
ዝብል ናይ ምዝኻር ብቕዓት ኣይወነኹን’የ። 
 
   ኣብታ መርዓ ዝወዓሉ ድማ ገሊኦም ልብና ጠፍፊኡና’ዩ ኔሩ ኣየስተብሃልናሉን ዝብሉ ኣለዉ።ደሪፍዋ ኢዩ፡ከማን ኣብ ከባቢ ዕዳጋ ዓርቢ፡ኣብ 
ሓደ እንዳ መስተ ሰብ ተኣኪቡ ከሎ፡ “ኪሮስ፡ ገቢርዎ ኢልኹም ኣይትግበሩ ኢኩም፣ኣነ ባዕለይ መዋጽ’ኦ ንነብሰይ ኣለኒ’ዩ።” ቢሉ ከም 
ዚተዛረቦም ዘዋግዑካ ዓበይቲ ወለዲ ኣለዉ ኢዮም። 
 
   ኣብ ቓኘው እስቴሽን፣ ኣብ መካነ ሕይወት ሆስፒታል፣ ኣብ ኣደባባይ፣ ኣብ ሲነማ ኣይዳ፣ኣብ ዓድዋ፣ኣብ መቐለ፣ ኣብ ደሴ፣ ኣብ ሳሕል፣ኣብ 
ከረን፣ኣብ ዃላ፣ ወዘተን ኪሮስ ባህሊ ከርእይ ዚነበሩ ግና እዛ ደርፊ ኪትድረፍ ከም ዘይዝኽሩ ገሊጾሙለይ ኢዮም።እሞ ብልኽዕ ትዝኽሩ 
ተለኩም ገለ ክትብሉና ክሓተኹም እፈቱ። 
 
   ኣብ መወዳእታ፡ኪሮስ ከም ሓደ በሃር ስነ ጥበባኛ፡ልቢ እልፊ ኣእላፋት፡ ኣብ ሓደ እዋን ኪዘምት ዝኽእል ብቑዕ ጠቢብ ምንባሩ፡ኣብ ከተማ 
ኣሥመራ፡ ኣብ መድረኽ ኣብዮት ኣደባባይ ኰነ ኣብ ደሴ፡ “ዓደይ መቐለ” ትብል ደርፉ ኪደርፍን ኣውያትን ሜላትን ነብሱ ብዉሽጡ ሕሩር 
ዘጎሳቆለ፣ ብመኸራን ዓስዓንደን ዝተንገላትዐ፡ሕዝቢ ስምዒቱ ብዘገረም መገዲ ገሊጹ’ዩ።ናይ ተንቐሳቓሲ ምስልን ደርቕ ስእልታት ዘለዎም 
ኣድነቕቲ ሙዚቃ ወይ ጋዜጠኛታት ሰኒዶሞ ተዝርኸቡ፡ተኣምር ከም ዘብል ጥርጥር የብሉን ክብሉ፡ ኣብ ኽልቲኡ መድረኻት ተሳተፍቲ ዚነበሩ 
ምስኽራቶም ይህቡካ ኢዮም። 
                                                      “ኣታ ኽንደይ ግዜ ክንፈላለ፣ 

 ኣይከላልኩን ተፈናቒለ፣ 
እግረይ ተልዓል ልበይ ነቐለ፣ 
ናበይ፧ ናብ ዓደይ መቐለ። 
==========///////============ 
 
 
 
 
 
ኣብ ከረንየ፡ከረኒየ፣ 
ተገንጸልቲ ሓሪረንየ፣ 
ኤርትራ ‘ዛዓደይ ወይኖ፣ 
ኣይትሽየጥን’ያ፡ኣይትልወጥን’ያ፣ 
ኢትዮጵይዊት ገነት’ያ። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ተጋዳላይ መሪር ሓሞቱ፣ 
ተመን ተሪፉ ዝገልስ ሞይቱ፣ 

ተመን’ዩ ኣንጻር ኣሕዋቱ፣ 
ፍጹም ሰላም ሒዝካ ክት’ኣቱ። 
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